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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - ०४ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०७/०१/२०२१                       वेळ - दुपार  २.०० वा. 
   
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०७/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे 
स मा.सद य सभागृहात उप थत होते.  
 

१. मा. पवार मिनषा मोद -  सभापती 
२. मा.सार का िशवाजी स ते 

३. मा.बारसे यांका वण 

४. मा.बारणे माया संतोष 

५. मा.मोरे र महादू भ डव े

६. मा.वाघमारे अ नी व म 
 
 
            या िशवाय मा. अ ण जागडे – उप नगरसिचव,  मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग) मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

--------- 
 
   उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील सव व ा यासाठ  टॅब  
         खरेद  कर याबाबत. – मा. यांका बारसे , मा.सा रका स ते यांचा ताव. 
वषय .२) पं.िचं.मनपा ाथिमक शाळेतील इ.५वी ते इ.८वी. व ा यासाठ  मे.चैताली काशन  
          माफत उपयु  शै णक सा ह य व वेगवेगळया वषयांवर ल नकाशे,मॉडे स ्    थेट  
          प दतीने खरेद  करणेबाबत.- मा. याकंा बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ.८वी व ा यासाठ  मे.चैताली  
          काशन माफत व वध पधा प र ा, MNNS,MTS,सैिनक कूल,नवोदय व ालय वेश  
          प र ांसाठ  उपयोगी मागदशक पु तके थेट प दतीने खरेद  करणेबाबत.- मा. यांका  
          बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकां ा फ डेशन या सं थेस चाल व याक रता दे यात  
           आले या ाथिमक शाळांम ये सं थे या िश कांसोबत मनपा ाथिमक िश क  
           घे याबाबत.-  मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 
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वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागामाफत सन २०२०-२१  
               ाथिमक शाळेतील व ा यासाठ  शालये गणवेश पी.ट . गणवेश व वेटर २६  
              जानेवार  २०२१ “ जास ाक दन’ पूव  वाटप सु  करणेबाबत.- मा. यांका  
               बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 
 वषय .६) मनपा थाप य वभागामाफत महानगरपािलके या शाळे या इमारती वषयक  
                 थाप य ्    कामे िश ण सिमती या मा यतेने होणेबाबत.- मा. यांका बारसे,  
                 मा.सा रका स ते यांचा ताव. 

----------- 
 

अ) दनांक ०५/११/२०२० व ११/१२/२०२० रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०२ )        

       सभावृ ातं कायम  करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ)   दनांक १७/१२/२०२० रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०३ ) सभावृ ांत  
       कायम  करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

       सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक -  १७           वषय मांक - ०१ 
दनांक -  ०७/०१/२०२१          

सुचक : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
संदभ : मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 

प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ , व ा यम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा 
शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची 
पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. शहरातील अनेक खाजगी शाळांम ये 
व ा याना मोबाईलवर ऑनलाईन प दतीने िश ण दले जात आहे. याच माणे आप या सव 
मनपा शाळेतील व ा याना ऑनलाईन प दतीने िश ण देणेत येते परंतु पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून 
येत असतात. काह  पालकांची आिथक प र थती खूपच हलाक ची अस याने ते यां या पा यास 
मोबाईल खरेद  क  शकत नाह . यामुळे सदर व ाथ  हा िश णापासून वंिचत राहत आहे. 
एकह  व ाथ  िश णापासून वंिचत राहता कामा नये यासाठ  मनपा िश ण सिमती य  कर त 
आहे. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील सव 
व ा यासाठ  थेट प दतीने टॅब खरेद  करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 

                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  १८           वषय मांक - ०२ 
दनांक -  ०७/०१/२०२१          

सुचक  : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
संदभ  : मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 
प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ  व ा याम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा 
शाळेतील व ा याम ये शै णक गु व ावाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने ाथिमक शाळेतील इ.५वी ते 
इ.८ वी व ा यासाठ  िश णासाठ  उपयु  शै णक सा ह य व वेगवेगळया वषयांवर ल 
नकाशे,मॉडे स खरेद  के यास यांना याचा अ यासासाठ  उपयोग होईल. तसेच यां या 
ानाम ये वाढ होईल. याबाबत मे.चैताली काशन माफत ताव ा ्    झालेला आहे. सदर 

सा ह याबाबत यांनी र. .३,०६,०००/- इतका खच कळ वला आहे. तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ.५वी ते इ.८वी व ा यासाठ  मे.चैताली काशन माफत 
उपयु ्   शै णक सा ह य ्    व ्    वेगवेगळया वषयांवर ल नकाशे, मॉडे स थेट प दतीने खरेद कामी 
होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.       

 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 

ठराव मांक -  १९           वषय मांक - ०३ 
दनांक -  ०७/०१/२०२१          

सुचक  : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
संदभ  : मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 
प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा 
शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने ाथिमक शाळेतील  इ. ८ वी  
व ाथासाठ  अ यासासाठ  उपयु  व वध पधा पर ा, MNNS,MTS, सैिनक कूल,नवोदय 
व ालय वेश पर ाना उपयोगी मागदशक पु तके खरेद  के यास यांना याचा अ यासाठ  
उपयोग होईल. तसेच यां या ानाम ये वाढ होईल. याबाबत मे.चैताली काशन माफत ताव 
ा  झालेला आहे सदर सा ह याबाबत यांनी र. . २,६०,०००/- इतका खच कळ वला आहे.तर  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ. ८ वी  व ाथासाठ  अ यासासाठ  
उपयु  व वध पधा पर ा, MNNS, MTS, सैिनक कूल, नवोदय व ालय वेश पर ांसाठ  
उपयोगी मागदशक पु तके खरेदकामी होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
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सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

 

                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक -  २०           वषय मांक - ०४ 
दनांक -  ०७/०१/२०२१          

सुचक  : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
संदभ  : मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाच मनपा ाथिमक शाळा हया आकां ा फ डेशन या 
सं थेस चाल व याक रता द या आहेत. सदर सं थेस दले या शाळा हया अितशय यश वीपणे 
यांनी चाल व या आहेत. आकां ा फ डेशन मधील िश कांकडून व ाथाना उ म कारचे िश ण 

िमळत आहे. सदर सं थेम ये िश ण घेतलेले व ाथ  पधा पर ेतह  उ कृ  कामिगर  कर त 
आहेत. यामुळे शाळेम ये वेश िमळ याक रता पालकांम ये पधा होत आहे. शाळेचा पट ह  
खूप वाढला आहे. आकां ा फ डेशन मधील िश कांसोबत मनपा ाथिमक शाळेतील िश क यांनी 
एक त काम के यास याचा फायदा आप या सव मनपा ाथिमक शाळेतील व ाथाना होईल. 
मनपा या सव शाळांम ये व ाथाचा पट वाढेल. तर  आकां ा फ डेशन व मनपा ाथिमक 
शाळेतील िश क यांनी एक त काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

   

                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक -  २१           वषय मांक - ०५ 
दनांक -  ०७/०१/२०२१          

सुचक  : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
संदभ  : मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 

  व ाथाना या वष  दवाळ  झाली गणवेश प ट  गणवेश नाह  थंड  चाल ू झाली पण 
व या याना वेटर नाह  इत या वषात प ह यांदाच व ा याना सदर सा ह यापासून वंिचत 
ठेव याचे काम शासना माफत स  यायालया या िनणया वरोधात हाय कोटात जाणून बुजून 
जाऊन शहरातील गोरगर ब व ा यावर अ याय केला जात आहे आतातर  २६ जानेवार  २०२१ 
“ जास ाक दन” आ याने तसेच उ च यायालय मुंबई अ पलात जा यापूव  स  यायालय,पुणे 
यां या िनदशानुसार शासन व सिमती सद य यांनी ता यात घेतलेले शालेय गणवेश प ट 
गणवेश व वेटर  सा ह य वाटपासाठ  तयार अस यान े शासनाने या माणे दरमहा व ाथाना 
अ न धा य शाळेतून वाटप केले जाते यानुसार जास ाक दन जवळ आ याने व व ाथाम ये 
शाळेची ओढ िनमाण हो या या ीने तसेच गोर-गर ब व ाथाची िश ण व योजना पुर व याची 
जबाबदार  मनपाची अस याने व रत शालेय गणवेश प ट गणवेश व वेटर वाटप कर यात 
यावे व ा याची गैरसोय होऊ नये याची सव तोपर  काळजी घऊेन शालेय गणवेश व पी ट  
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गणवेश व वेटर वाटप करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

   

                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक -  २२           वषय मांक - ०६ 
दनांक -  ०७/०१/२०२१          

सुचक  : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
संदभ  : मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळेचे थाप य वषयक कामकाज उदा.शाळेची 
इमारत दु ती, न याने शाळा बांधणे इ. कामे थाप य वभागामाफत कर यात यतेात. या 
संबंिधत कोणतीह  मा हती िश ण सिमतीस कळ व यात येत नाह . वा त वकता शाळे या 
बाबतीत कोणताह  िनणय घेताना िश ण सिमतीची मा यता घेणे अपे त आहे. याकामाक रता 
येणा-या खचासाठ  “ शाळा थाप य ” लेखािशष न याने करणेस मा  यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
( पवार मिनषा मोद ) 

सभापती 
िश ण सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/०८/२०२१ 
दनांक : ०८/०१/२००२१ 

                                                            
 (अ ण ह रभाऊ जागडे) 

उप नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  ४११ ०१८. 

        त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.          


